
Říjen ve znamení práce na nových výzvách

Rada MAS ORLICKO, z.s.:
Dne 6.10.2021 se v prostorách MAS
ORLICKO, z.s. vedlo jednání Rady MAS
ORLICKO, z.s. Rada schválila rozdělení
alokace mezi rostlinnou a živočišnou výrobu
a mezi kulturní a spolkovou činnost rovným
dílem.

Mimořádná Valná hromada MAS ORLICKO,
z.s.:
Dne 19.10.2021 se v Letohradě sešla Valná
hromada k projednání výzvy PRV na
podporu zemědělské činnosti a kulturní a
spolkové činnosti. Valná hromada schválila
výši alokace a rozhodla se rozdělit ji rovným
dílem mezi zemědělskou činnost a činnost
kulturní a spolkovou. Pro každou jednotlivou
výzvu to znamená více než 9 milionů Kč
finanční podpory pro žadatele.

Konference Venkov:
Ve dnech 12.-14.10.2021 probíhala ve
Žďáru nad Sázavou Národní konference
Venkov 2021, které se manažerky MAS
ORLICKO, z.s. zúčastnily. Školily se v
nástrojích péče o krajinu, v zemědělství a
spolupráci na venkově a v rozvoji
potenciálu venkova.

15.10.2021 byl ukončen příjem žádostí
výzvy č. 20 IROP – Infrastruktura sociálního
podnikání III. Byla přijata 1 žádost.

Pracovní setkání místních akčních skupin
Pardubického kraje:
Dne 1.10.2021 proběhlo na MěÚ v
Sezemicích jednání zástupců MAS PaK, členů
Rady PaK a dalších krajských organizací.
Cílem jednání bylo zhodnocení dosavadní
spolupráce a rozprava možnostech další
spolupráce při rozvoji regionu v oblasti
efektivního využití finančních prostředků.



Seminář Obnovitelné zdroje energie a
komunitní energetika na úrovniMAS:
26.10.2021 proběhl v Horních Ředicích
seminář Obnovitelné zdroje energie a
komunitní energetika na úrovni MAS. Byl
organizovaný ve spolupráci s Univerzitním
centrem energeticky efektivních budov
ČVUT v Praze.

Setkání k diskusi poskytovatelů sociálních
služeb s MAS ORLICKO, z. s.:
Dne 20.10.2021 se v prostorách MěÚ v
Letohradě uskutečnilo setkání MAS
ORLICKO, z.s. s poskytovateli sociálních
služeb. Diskutovala se témata podpory
neformálních pečovatelů. Rozklíčovalo se
hned několik možných bodů pomoci, které
se MAS ORLICKO, z.s. nyní pokusí uchopit a
dovést k úspěšnému projektu pomoci
neformálním pečovatelům.
Děkujeme městu Letohrad za poskytnuté
příjemné prostory k diskusi a děkujeme
účastníkům za podnětné návrhy pro
vznikající projekt!

Více informací na: www.masproorlicko.cz
www.mas.orlicko.cz

Semináře pro potenciální žadatele podpory
spolkové činnosti:
9.11.2021 v 15:00 v Řetové
11.11.2021 v 15:00 v Žamberku
Individuální konzultace budou probíhat od
poloviny listopadu 2021 do poloviny ledna
2022.
Více informací podá Ing. Alice Brožková, e-
mail: brozkova@mas.orlicko.cz.

Avízo: Veletrh úspěchů škol s podporou
projektu MAP
• 15. února 2022 pro ORP Žamberk –

Králíky
• 17. února 2022 pro ORP Ústí nad Orlicí

– Česká Třebová

http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/
mailto:brozkova@mas.orlicko.cz

